
. الموضوع على مراحل متتالیة فى عدة أجزاءوسوف یتم تناول... للكمبیوتر  Motherboard إلیكم شرح كامل ألعطال و صیانة الـ

الجزء األول

Motherboard تصنیف أعطال اللوحة األم

-:رئیسیةیمكن تصنیف أعطال اللوحة األم إلى خمسة أقسام

.Capacitors أعطال مرتبطة بالمكثفات-1
.BIOS الـأعطال مرتبطة بشریحة-2

.Voltage regulators أعطال مرتبطة بمنظمات الجھد-3
.Battery مرتبطة بالبطاریةأعطال-4

.أعطال أخرى متنوعة-5

. الموجودة علیھابالمكثـفاتالموجودة على اللوحة األم، أو voltage regulators تكون مرتبطة بدوائر تنظیم الجھدمعظم أعطال اللوحة األم

:المھم إجراء اآلتيإذا كانت اللوحة األم مستخدمة لمدة طویلة، فمن
.والتأكد من أنھا سلیمة Electrolytic capacitors فحص المكثـفات االلكترولیتیة

.والتأكد من أنھا سلیمة Battery فحص البطاریة
Motherboard الظاھري للوحة األمالفحص

.اإلجراءات التي ینبغي القیام بھا عند تشخیص أعطال اللوحة األممن أھم Physical check يیعتبر الفحص الظاھر

:الظاھري للوحة األم بما یليیتم الفحص

.االلكترولیتیة الموجودة على اللوحة األمالبحث عن أي آثار لتلف المكثفات-1

یشار إلیھ بالمصطلح األجزاء االلكترونیة الموجودة على اللوحة األم وھو ماغیر طبیعیة في درجة حرارةالبحث عن أي آثار لحدوث زیادة-2
Overheatingأي قطعة الكترونیة نتیجة لحدوث، كما یھتم الفحص الظاھري بالبحث عن التغیر في لون overheating.

كذلك یجب التأكد من أن أطراف ھذه  .IC Sockets حة األم قواعد تثبیتالتي یستخدم في تثبیتھا على اللو ICs للدوائر المتكاملةالتأكد من التثبیت الجید-3
.في قاعدة التثبیت جید، وأن التالمس بین أطراف الدائرة المتكاملة ونقاط التالمس الموجودةbent legs منثنیةالدوائر المتكاملة ال یوجد بینھا أطراف

 .وحة األم سلیمة وال یوجد بھا أي قطعاللالتأكد من أن جمیع خطوط التوصیل المطبوعة على-4

وإلتمام ھذه . مع اللوحة األمالمستخدم CPU الموجودة على اللوحة األم مضبوطة بالصورة الصحیحة تبعا لنوع المعالج Jumpers التأكد من أن الـ-5
.ص باللوحة األماألم أو إلى دلیل االستخدام الخاالعملیة یمكن الرجوع إلى الجداول المطبوعة على اللوحة

األعطال المرتبطة بالمكثفات

النوع عرضة أكثر من غیرھا لألعطال في تصنیعھا مكثـفات الكترولیتیة من نوع رديء، ومن ثم تكون اللوحات األم من ھذابعض اللوحات األم استخدم
.المرتبطة بمشاكل المكثـفات

ردیئة، لذلك تكثر أعطال المكثفات في ھذه النوعیة من صة الثمن مكثـفات الكترولیتیة ذات نوعیةفإنھ عادة ما یستخدم في اللوحات األم رخیبصفة عامة،
 .اللوحات األم

المرتبطة بمشاكل المكثـفات ولكن بعد مدة طویلة نسبیا من األم التي استخدم في تصنیعھا مكثـفات الكترولیتیة من نوع جید عرضة أیضا لألعطالاللوحات
بعده، لذلك قد یكون من المفید عند المكثـفات االلكترولیتیة بصرف النظر عن مدى جودتھا یكون لھا عمر افتراضي محدد تتلفسبب ذلك أنو. استخدامھا

.جمیع المكثـفات االلكترولیتیة الموجودة علیھا بأخرى جدیدةمحاولة إصالح لوحة أم مستخدمة لمدة طویلة تغییر

:وث مشاكل مرتبطة بالمكثـفات فیھا بأعداد كبیرةالتي لوحظ حدمن اللوحات األم
Abit.

A-Open.
ECS.

Shuttle.
MSI.
VIA.

األعراض المرتبطة بمشاكل المكثفات

.یعمل جھاز الكمبیوتر إال بعد تكرار المحاولة عدة مراتال

.بنجاح POST إتمام الـفشل اللوحة األم في

.تشغیل الجھازرى عند بدءالذي یج memory test فشل اختبار الذاكرة



على الشاشة سبب  BIOS بدون أن یعرض الـ (hi-low siren صفارة منخفضةصوت صفارة عالیة ثم(عند تشغیل الجھاز  Health Alarm تحذیر
.العطلالتحذیر أو موضع

دون أن یعمل الجھاز أو  front panel indicators األمامیة في الجھاز، وإضاءة المؤشراتMicroprocessor دوران مروحة المیكروبروسیسور
.الشاشةیعرض أي صورة على

.Boot-up فشل إتمام عملیة تحمیل النظام

.، ال تتم عملیة التنزیل بنجاحSetup تنزیل نظام التشغیلعند محاولة إعادة

.باستمرار وبصورة عشوائیةتھنیج الجھاز

.بالرغم من عدم تحمیلھ بعملیات معالجة معقدةیةارتفاع درجة حرارة البروسیسور بصورة غیر عاد

.complex graphics تشغیل برامج رسومیة معقدةعدم استقرار الجھاز وبالذات عند

.المسموحةیالحظ أن قیمھا خارج الحدود الخاص باللوحة األم یالحظ عدم استقرار ھذه الفولتات أو بعضھا، كما Setup في الـبمالحظة قیم الفولتات المختلفة

Filter Circuits الترشیحوظائف المكثـفات المستخدمة في دوائر

.تتولد من منظمات الجھد الموجودة على اللوحة األمالتي AC components ترشیح مركبات الجھد المتردد

مما یترتب علیھ تنعیم  (AGP والـ CPU ي المعالجوالتي تتمثل أساسا ف) loads قریبا جدا من األحمال DC صورة جھد ثابتاختزان الطاقة الكھربیة في
.جھد التغذیة لتلك األحمال

Filter Circuits تنتج من تغیر السعة في دوائر الترشیحالمشاكل التي

-Over مایة ضد التیار الزائدلتنشیط دوائر الحفي دوائر الترشیح یؤدي إلى زیادة شدة التیار عند لحظة التشغیل إلى درجة تكون كافیةزیادة السعة اإلجمالیة
current Protection القدرةفي وحدة إمداد ATX Power Supply وفي منظمات الجھد Voltage Regulators األمالموجودة على اللوحة. 

-over ا زیادة في التیارینتج عنھ parasitic oscillations مرغوب فیھاتغیر السعة اإلجمالیة في دوائر الترشیح قد یؤدي إلى حدوث ذبذبات غیر
current في درجة الحرارةوزیادة overheating ومن ثم حدوث تلف مبكر Premature failure في المكثـفات. 

بعض األعطال الشائعة المرتبطة بالمكثفات

سببھ حدوث  Coil وتفحم الملف. لذلكظام نتیجةالموجود على اللوحة األم، وامتناع اللوحة األم عن تحمیل الن ATX سوكیت الـبالقرب من Coil تفحم ملف
 .Filter Capacitors في مكثـفات التنعیم Leakage تسریبنتیجة لوجود overheating زیادة في درجة حرارتھ

 .عاد ونفس عدد اللفاتبآخر لھ نفس األببأخرى سلیمة وكذلك تغییر الملف المتفحم Filter Capacitors بتغییر مكثـفات التنعیمویتم عالج ھذا العیب

 Processor البروسیسورفي ھذه الحالة ینبغي فحص المكثـفات المجاورة لموضع تركیب. أثناء العمل علیھتلقائیا Restart قیام الجھاز بعمل
socket/slot والتأكد من سالمتھا، وتغییر التالف منھا .

الجزأ الثانى

 BIOS األعطال المرتبطة بشریحة ال

ویحدث ذلك في معظم األحیان أثناء تحدیث الـ(األحیان إلى مسح محتویات الشریحة قد یؤدي في بعض BIOS الخاصة بالـ jumpers ضبط الخاطئ للـال
BIOS بینما الـ jumper الخاص بحمایة شریحة الـ BIOS من الكتابة علیھا في وضع الحمایة Protected)ویمكن التأكد من حدوث ذلك أو عدمھ ، 

.فیھا بأخرى سلیمة من نفس النوع ثم إعادة تشغیل اللوحة األمالمشتبھ BIOS باستبدال شریحة الـ

كذلك فإن إصدار . الموجودة على اللوحة األم سلیمة BIOS عند تشغیلھ، فإن ذلك یكون مؤشرا إلى أن شریحة الـ Beep یعطي صفارة قصیرةإذا كان الجھاز
.سلیمة BIOS عطل ما یكون أیضا مؤشرا إلى أن شریحة الـوجودالجھاز ألي صفارة أخرى بسبب 

.IC Socket لھا طرف ومثبتة على سوكیت مخصص32ولھا  DIP من نوع IC ما تكون في صورة دائرة متكاملةعادة BIOS شریحة الـ



و Phoenix و Award مثل) BIOS مكتوب علیھ اسم الشركة المصنعة للـورقي أو فضي أو ذھبي sticker بوجود ملصق BIOS تتمیز شریحة الـ
AMI إصدارة الـورقم) وغیرھا BIOS المخزنة في الشریحة.

النوع من شرائح الـوھذا.  مربعة الشكل وتكون أطرافھا موزعة على جوانبھا األربعةوتتمیز بأنھا تكون PLCC تكون من نوع BIOS بعض شرائح الـ
BIOS یثبت أحیانا في سوكیت مخصص لھا IC Socket مثبتة باللحام مباشرة على اللوحة األموأحیانا تكون. 

.EEPROM Programmer سممن اللوحة األم، واستخدام جھاز برمجة یعرف بایلزم فكھا BIOS إلعادة برمجة شریحة الـ

 اللوحة األمأنھا مثبتة على اللوحة األم في سوكیت مخصص لھا ولیست ملحومة علىمن اللوحة األم یجب التأكد من BIOS قبل الشروع في فك شریحة الـ
.مباشرة

ویتم . أنھ یحدد اتجاه تركیب الشریحة على اللوحة األم في السوكیت المخصصة لھاوفائدة ھذا الدلیل .BIOS في أحد أطراف شریحة الـ notch یوجد دلیل
.الموجود في السوكیتبتركیب الشریحة في السوكیت بحیث یتطابق الدلیل الموجود في الشریحة مع الدلیلذلك

.بدون ثني أطراف الشریحةمن اللوحة األم یجب أن یتم ذلك BIOS عند فك شریحة الـ

 DIP من نوع BIOS طریقة فك شریحة

كما ھو مبین في السفلي للشریحة والسطح العلوي للسوكیت المثبتة علیھ الشریحة عند أحد حافتي الشریحةندخل مفك رفیع أو سن سكین صغیرة بین السطح1
.الشكل

ویجب أن تتم ھذه العملیة بحیث تكون زاویة المفك أصغر ما یمكن لتجنب ثني . علیھنرفع الشریحة بحرص حتى تبدأ في الخروج من السوكیت المثبتة-2
الموجودة على اللوحة األم والمحیطة بالشریحة لتجنب إلحاق الضرر كما یجب مراعاة عدم الضغط بشدة على المكونات االلكترونیة. یحة أثناء فكھاالشرأطراف

.بھا



.السابقةرفع أحد حافتي الشریحة قلیال، ننتقل إلى الحافة المقابلة ونكرر نفس الخطواتبعد.3

.من السوكیت عدة مرات حتى تتحرر الشریحة تمامانقوم بتكرار الخطوات السابقة.4

األطراف المنثنیة باستخدام زرادیة ذات طرف مدببفي حالة انثناء أحد أطراف الشریحة أثناء فكھا، یمكن استعدال

 DIP من نوع BIOS طریقة تركیب شریحة

.الدلیل الموجود في السوكیت في الشریحة متطابقا معالموجود notch الشریحة بالنسبة للسوكیت بحیث یكون الدلیلاضبط وضعیة.1

مع لھا في السوكیت بحرص، ثم اضغط برفق على السطح العلوي للشریحة حتى یتم تعشیق األطرافقم بتوفیق أطراف الشریحة مع الفتحات المقابلة.2
.مواضعھا في السوكیت

في ة المقابلة لھ في السوكیت، كم بالضغط على السطح العلوي للشریحة حتى تثبت تماماالفتحبعد التأكد من تعشیق كل طرف من أطراف الشریحة مع-3
.السوكیت

ثم الضغط باإلبھام وبرفق

وللشرح بقیة

الجزأ الثالث

BIOS دواعي إعادة برمجة شریحة الـ

الموجود على BIOS ـال یدعمھا ال) جدید أو ھارد دسك ذو سعة عالیة CPU صورة معالجعادة ما یكون في(جدیدة  Hardware ظھور مكونات مادیة.1
.كما سبق وذكرنا bin.* وتوزیعھ في صورة ملف ذو امتداد BIOS في ھذه الحالة تقوم الشركة المصنعة للوحة األم بتحدیث الـ. اللوحة األم

.PnP ، كما حدث عند بدایة ظھور تقنیةBIOS تشغیل حدیثة تحتاج إلى دعم لھا في الـظھور برامج أو أنظمة.2

إیجابي على مستوى أداء اللوحة األم، وذلك عن طریق إتاحة عدد من بإصدارة أحدث تأثیر BIOS لحاالت یكون إلعادة برمجة شریحة الـفي بعض ا.3
.التي یمكن بضبطھا تحسین أداء اللوحة األمالخیارات اإلضافیة

تقوم بتداركھا بإصدار نسخة معدلة  الشركات المصنعة للوحة األم، ثماألصلي والتي قد تقع فیھا من حین آلخر BIOS الـعالج بعض األخطاء الموجودة في.4
.BIOS من الـ

ملحوظة



یستلزم لحل المشكلة إعادة تنزیل نظام التشغیل بنسخة أحدث تكون وحدھا كافیة لعالج بعض المشكالت، إال أنھ أحیانا BIOS برمجة الـبالرغم من أن إعادة
.BIOS بعد إتمام عملیة تحدیث الـ

BIOS اإلعداد لعملیة برمجة شریحة الـ

-:یليوتتضمن ھذه المعلومات ما. ، ینبغي الحصول على بعض المعلومات األساسیةBIOS الـقبل الشروع في برمجة شریحة

.نوع ومودیل اللوحة األم.1

.EEPROM Programmer  لبرمجتھا استخدام جھاز الـلھذه اللوحة األم عن طریق السوفت ویر أم أنھ یلزم BIOS الـمدى إمكانیة برمجة شریحة.2

.BIOS رقم ومودیل شریحة الـ.3

المرفق مع  User’s Manual المستخدمویمكن التأكد من ذلك بمراجعة دلیل. عن طریق السوفت ویر BIOS برمجة شریحة الـبعض اللوحات األم ال تدعم
.اللوحة األم

 Memory أثناء اختبار الذاكرةعند بدء تشغیل الجھاز، وتحدیدا Pause حالي للوحة األم عن طریق ضغط مفتاحال BIOS یمكن معرفة رقم إصدارة الـ
Test. وعند القیام بذلك یظھر رقم إصدارة الـ BIOS مكتوبا في الركن األیسر العلوي تحت شعار الشركة المصنعة للـ BIOS. الشاشة كما یظھر في أسفل

:سطرا یشبھ اآلتي
02/15/2000 - i440BX - ITE867 - 2A69KS2IC - 00

:ھذا السطرفي
02/15/2000 - i440BX - ITE867 - 2A69KS2IC - 00

. 2A69KS2ICوھو في ھذا المثال اھتمامنا بصفة أساسیة على الكود المكون من تسعة أحرف وأرقام والمبین باللون األحمر،یتركز

:ثالثة أقسام رئیسیةإلى، وینقسم Award BIOS ھذا الكود خاص بـ
1.2A69K ویرمز لنوع الـ Chipset المستخدمة.

2.S2 ویرمز للشركة المصنعة للوحة األم.

3.IC ویرمز لمودیل اللوحة األم.

:التاليفإن ھذا السطر یأخذ الشكل AMI BIOS من نوع BIOS حالة ما إذا كان الـفي
51-0102-zz5123-00111111-101094-AMIS123-P

.المبینة باللون األحمر الشركة المصنعة للوحة األموتحدد مجموعة األرقام

ترجمتھا للحصول على معلومات عن اللوحة على االنترنت لمعرفة القیم المختلفة لھذه األكواد وكیفیة AMI وشركة Award شركةیمكن الرجوع إلى موقع
.األم منھا

BIOS كیفیة تحدید رقم ومودیل شریحة الـ

.السوفت ویرلمعرفة مدى إمكانیة برمجة ھذه الشریحة بواسطة BIOS لمعرفة رقم ومودیل شریحة الـنحتاج

. المختزن في الشریحة BIOS المكتوب علیھ نوع وإصدار الـ Sticker تحت الملصقمكتوبا عادة على السطح العلوي للشریحة BIOS یكون رقم شریحة الـ
حتى نتمكن من قراءة رقمھاكتب رقمھا ومودیلھا على السطح السفلي للشریحة، ومن ثم یلزم فكھای BIOS من شرائح الـالقلیل

شرائح الذاكرة ، وبین الشركة التي تقوم بتصنیع(BIOS وھي الشركة التي تقوم بكتابة برنامج الـ) BIOS ینبغي أن تفرق بین الشركة التي تقوم بتصنیع الـ
.BIOS التي تتم برمجتھا بالـ

:BIOS من أشھر الشركات المصنعة للـ
Award, AMI, Phoenix

:BIOS یختزن بھا الـمن أشھر الشركات المصنعة لشرائح الذاكرة التي
Intel, Atmel, Winbond, AMD, Macronix

 وبین الشركة التي تقوم بتصنیع شرائح الذاكرة ،(BIOS وھي الشركة التي تقوم بكتابة برنامج الـ) BIOS بین الشركة التي تقوم بتصنیع الـینبغي أن تفرق
.BIOS التي تتم برمجتھا بالـ

:BIOS من أشھر الشركات المصنعة للـ

Award, AMI, Phoenix

:BIOS من أشھر الشركات المصنعة لشرائح الذاكرة التي یختزن بھا الـ



Intel, Atmel, Winbond, AMD, Macronix

األساسي من رقم الشریحة الذي یحدد ، وھو الجزءCore Part Number ھو تحدید ما یعرف بالـ BIOS ءة رقم شریحة الـقراأكثر ما نھتم بھ عند
.ھویتھا

والرموز وإنما ینحصر اھتمامنا وعادة ال نھتم كثیر بھذه األرقام .Core Part Number أرقام ورموز تسبق أو تلي الـعادة ما یحتوي رقم الشریحة على
.فقط Core Part Number ـفي ال

BIOS لعدد من شرائح الـ Core Part Number العرض التالیة ألمثلة حول تحدید الـنتعرض في شرائح

.28F1000PCلھا ھو  Core Part Number والـ،Macronix 28F1000PC-12C4 الشریحة المبینة في الصورة ھي شریحة من نوع

.29F100Bلھا ھو  Core Part Number ، والـASD AE29F100B-15 الشریحة المبینة في الصورة ھي شریحة من نوع

.39SF020لھا ھو  Core Part Number والـ،SST MFP 39SF020 الشریحة المبینة في الصورة ھي شریحة من نوع

EEPROM Programmer بدون استخدام جھاز الـ BIOS ة شریحة الـإعادة برمج

.Hot Flashing تعرف ھذه الطریقة باسم

:العملیة إلىستحتاج إلتمام ھذه
.Boot-up Floppy Disk قرص إقالع.1

.Flash Utility برنامج البرمجة.2
.المراد برمجتھ BIOS الملف الذي یحتوي على الـ.3

.من نفس النوعسلیمة BIOS شریحة.4

، أو یمكنك الحصول علیھ مع (AMI أو Award مثل) BIOS موقع الشركة المصنعة للـإما من Flash Utility یمكنك الحصول على برنامج البرمجة
 ویتم نسخ ھذین .لھا BIOS التي تقوم ببرمجة الـ Motherboard المراد برمجتھ من موقع الشركة المصنعة للـ BIOS الذي یحتوي على الـالملف



.اإلقالعالملفین على قرص

، وینصح بالحصول على ھذا الملف من موقع الشركة المصنعة للوحة األم bin.* في صورة ملف ذو امتداد BIOS عادة ما یكون الملف الذي یحتوي على الـ
.االنترنت أو بنسخھ من لوحة أم من نفس النوععلى

Hot Flashing خطوات الـ

.Clear CMOS ثم عمل Motherboard الموجودة على الـ البطاریةقم بفك-1

یكفي فقط أن تجعل أطرافھا . بتثبیتھا تثبیتا جیداالمراد برمجتھا من اللوحة األم وركب بدال منھا الشریحة السلیمة على أال تقوم BIOS قم بفك شریحة الـ.2
.بصورة طبیعیة عند تشغیل الجھاز Motherboard بحیث تعمل الـتالمس نقاط التوصیل المخصصة لھا

.Motherboard البطاریة في المكان المخصص لھا على الـأعد تركیب.3

.الذي قمت بإعداده سابقا لتحمیل نظام التشغیلاستخدم قرص اإلقالع.4

التغذیة الكھربیة عن الجھاز،  األم بدون فصل مصدرالسلیمة من اللوحة BIOS من قرص اإلقالع، قم بفك شریحة الـ DOS بعد تمام تحمیل نظام التشغیل.5
.الموجود على الشریحة صحیحا notch أن یكون اتجاه الـالمراد برمجتھا مع مراعاة BIOS ثم قم بتركیب شریحة الـ

ینة أمامك على الشاشة حتى انتھاء عملیة المب، ثم تابع التعلیماتBIOS وحدد اسم الملف الذي یحتوي على الـ Flash Utility البرمجةقم بتشغیل برنامج.6
.البرمجة بنجاح

.Clear CMOS ، أطفئ الجھاز ثم قم بعملBIOS من برمجة شریحة الـبعد االنتھاء.7

BIOS نجاح برمجة شریحة الـنصائح لضمان

تكفي إلتمام RAM ن توفیر مساحة من الذاكرة، وذلك لضماShadow التي تتضمن كلمة BIOS Setup لكل الخیارات الموجودة في الـ Disable عمل.1
.بنجاح BIOS برمجة شریحة الـ

 Video و System BIOS Cacheable لخاصیتي Disable وعمل BIOS Setup الـفي Chipset Feature Setup الدخول إلى قائمة.2
BIOS Cacheable.

.BIOS Setup في الـ Power Management لجمیع وظائف الـ Disable عمل.3

.(Enable Reflashing) مضبوط على وضع السماح ببرمجة الشریحة BIOS الخاص بمنع الكتابة على شریحة الـ Jumper التأكد من أن الـ.4

.علیھبنجاح یمكنك إعادة ضبط ھذه الخیارات إلرجاعھا إلى ما كانت BIOS شریحة الـبعد إتمام برمجة

وللشرح بقیة

الجزء الرابع

أوتوماتیكیا BIOS ة شریحة الـبرمج

یحتوي على مجموعة األوامر الخاصة Autoexec.bat تتم بصورة أوتوماتیكیة باستخدام ملفإلى عملیة BIOS یمكن تحویل عملیة برمجة شریحة الـ
.قبلویوضع ھذا الملف على قرص اإلقالع الذي قمنا بإعداده من. بإتمام ھذه العملیة

.الطریقةالمستخدم في ھذه Autoexec.bat تالیة محتویات ملفتعرض شریحة العرض ال

@echo off
if exist oldbios.bin goto old

awdflash.exe newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /r
goto end

:old
awdflash.exe oldbios.bin /py /sn /cc /cp /cd /sb /r

:end

یتم  oldbios.bin القدیم في ملف باسم BIOS تلقائیا، مع االحتفاظ بنسخة من الـ BIOS ع الجدید، سیتم برمجة شریحة الـبمجرد استخدام قرص اإلقال
.على القرصحفظھ

 في ملفالقدیم المحفوظة BIOS برمجة الشریحة، سیتم إعادة برمجة الشریحة بنسخة الـإذا قمت باستخدام نفس قرص اإلقالع مرة أخرى بعد االنتھاء من
oldbios.bin. وقد أعد ملف Autoexec.bat بإعادة برمجة الشریحة بالـللقیام بھذه العملیة عن عمد، وذلك حتى یسمح BIOS  القدیم تلقائیا عند

.Display System ببرمجة الشریحة دون الحاجة إلى تشغیل نظام العرضكما تسمح ھذه الطریقة. الحاجة



BIOS لبرمجة شریحة Award Flash كیفیة استخدام برنامج

Award Flash v7.70 الصیغة العامة ألمر تشغیل برنامج
:ھي

AWDFLASH [Filename 1] [Filename 2] [key [/key ]...]

:حیث
Filename 1: for reflashing

Filename 2: for the previous version of the BIOS 

Award Flash خیارات التشغیل لبرنامج

Pyأو /Pn

الحالي إلى ملف  BIOS البرنامج لنسخ الـویسمح لك ھذا الخیار باستخدام. أم ال BIOS ما إذا كنت ترید برمجة شریحة الـعلى No أو Yes ترمز لإلجابة بـ
.BIOS الحالي دون برمجة الشریحة بنسخة جدیدة من الـ BIOS الخاصة بالـ Checksum أو أن تحصل على الـ

.Py/ الخیار ھيتراضیة لھذاالقیمة االف

Sy أو /Sn
.الحالي في ملف أم ال BIOS حفظ نسخة من الـعلى ما إذا كنت ترید No أو Yes ترمز لإلجابة بـ

.Sy/ القیمة االفتراضیة لھذا الخیار ھي
.Display System م العرضأوتوماتیكیا في حالة تعطل نظاعند القیام ببرمجة الشریحة Autoexec.bat في ملف Sn/ ینصح باستخدام

/CC
.بعد االنتھاء من برمجة الشریحة Clear CMOS تستخدم لعمل

عن تلك التي قام  CMOS ذاكرةالجدید بإنشائھا في BIOS أن تختلف صیاغة مصفوفات تخزین البیانات التي یقوم الـیفید استخدامھ في حالة وجود احتمال
.BIOS مشاكل عند تشغیل اللوحة األم بعد االنتھاء من برمجة الـما یتسبب عنھالقدیم بإنشائھا مسبقا، وھو  BIOS الـ

 User’s Manual دلیل المستخدم، وخاصة في حالة عدم وجودClear CMOS الخاص بـ Jumper ھذا الخیار عناء البحث عن الـیوفر علیك استخدام
.الخاص باللوحة األم

/CP
من  PnP المادیة التي تدعم خاصیةھاء من برمجة الشریحة، وذلك بھدف مسح البیانات الخاصة بجمیع المكوناتبعد االنت Clear ESCD تستخدم لعمل

.ESCD ذاكرة
على اللوحة األم بعد  PnP في حالة تركیب مكونات مادیة جدیدة تدعم خاصیة Startup Problems مشاكل بدء التشغیلیفید استخدام ھذا الخیار لتالفي

.BIOS شریحة الـإتمام برمجة 
.التي تم مسحھا تلقائیا عند إعادة التشغیل ESCD محتویات ذاكرةوتقوم اللوحة األم بتحدیث

CD
الخاصة بجمیع المكونات المادیة الموجودة على بعد االنتھاء من برمجة الشریحة، وذلك بھدف مسح البیانات Clear DMI Data pool لعملتستخدم

.اللوحة األم
جدیدة على اللوحة األم بعد إتمام برمجة شریحة الـفي حالة تركیب مكونات مادیة Startup Problems الخیار لتالفي مشاكل بدء التشغیلدام ھذایفید استخ
BIOS.

.التشغیلالتي تم مسحھا تلقائیا عند إعادة DMI Data pool بتحدیث محتویاتوتقوم اللوحة األم

/SB
یتم قراءتھا عند تشغیل الجھاز، وھي نادرا ما تتغیر، لذلك ال داعي BIOS في شریحة الـ، وھو یمثل أول وحدة ذاكرةBootBlock تستخدم لتجنب برمجة الـ

.إلعادة برمجتھا ما لم ینصح بذلك من قبل مصنع اللوحة األم
.فشل عملیة البرمجة األساسیةفي حالة Software باستخدام الـ BIOS في أنھ یسمح بإعادة برمجة شریحة الـ BootBlock یفید عدم برمجة الـ

.ضد البرمجة BootBlock لحمایة الـ Jumper بعض اللوحات األم تكون مزودة بـ

/SD
.وتخزینھ على القرصفي ملف DMI Data pool تستخدم لحفظ محتویات الـ

.أنھ ال یعمللوحظ أنھ بالرغم من ذكر ھذا الخیار ضمن خیارات البرنامج إال

/R
.الشریحةبعد انتھاء برمجة (Reset) تستخدم إلعادة تشغیل الجھاز

/Tiny
.إلتمام عملیة البرمجة RAM الذاكرةتستخدم إلجبار البرنامج على استخدام مساحة صغیرة من

بتحمیلھ في الذاكرة ة، وإنما یسمح لھبالكامل في الذاكرة قبل بدء عملیة البرمج BIOS من تحمیل ملف الـ Award Flash استخدام ھذا الخیار یمنع برنامج
.على أجزاء

.أثناء برمجة الشریحة ”Insufficient Memory“ استخدام ھذا الخیار یسمح لنا بتجنب ظھور رسالة
/E



.بعد االنتھاء من برمجة الشریحة DOS التشغیلتستخدم للعودة إلى نظام

/LD
:شریحة، مع منع ظھور رسالةبعد االنتھاء من برمجة ال Clear CMOS تستخدم لعمل

"Press F1 to continue or DEL to setup"

/F
.Award Flash الحالي عوضا عن األلجوریثمات المبیتة في برنامج BIOS الـباستخدام ألجوریثمات BIOS تستخدم لبرمجة شریحة الـ

.البرمجةإلتمام عملیة Award Flash األلجوریثمات المبیتة في برنامجطبیقاللجوء إلى استخدام ھذا الخیار مع بعض اللوحات األم التي ال تسمح بتیتم

/CKS
.Hexadecimal ست عشري، والتي تعرض في صورة رقمChecksum تستخدم للحصول على الـ

/CKSxxxx
القیمتین ، وفي حالة عدم تطابقCKS/ التي نحصل علیھا باستخدام الخیار xxxxh بالقیمة BIOS الـالخاصة بملف Checksum تستخدم لمقارنة الـ

:یعرض رسالة
"The program file's part number does not match with your system!" 

Award Flash رسائل الخطأ لبرنامج

“Insufficient Memory”

عندما تكون ، وكذلكEnabled وضعفي ال Video BIOS Cacheable و System BIOS Cacheable تكون خیاراتتظھر ھذه الرسالة عندما
الرسالة بسبب تحمیل برنامج إدارة ضغط الھارد دسك والمعروف بـكما قد تظھر ھذه .Enabled في الوضع Shadow الخیارات المرتبطة بالـ

drvspace.bin الذاكرةفي RAM عند بدء التشغیل.
.Tiny/ ویمكن عالج ھذه المشكلة باستخدام خیار

“The Program File’s Part Number Does Not Match With Your System”

.الشریحة غیر مناسب للوحة األمالذي تحاول برمجتھ على BIOS تظھر ھذه الرسالة عندما یكون الـ
.الصحیح وبرمجة الشریحة بھ BIOS ویمكن عالج ھذه المشكلة بالحصول على ملف الـ

مالحظة
أنك تقوم ببرمجة الـللملف الذي تقوم ببرمجتھ، لذلك یجب التأكد دائما من Compatibility Check التوافقیةم فحصال یت Py/ في حالة استخدام الخیار

BIOS الصحیح

“Unknown Type Flash”
:في الحالتین اآلتیتینتظھر ھذه الرسالة

.ال تدعم ھذا الفولتعلى لوحة أم  5Vأو  12V تدعم البرمجة باستخدام Flash ROM عند محاولة برمجة شریحة
.تقوم ببرمجتھا تالفةالتي Flash ROM عندما تكون شریحة

“Program Chip Failed”
الخاص بھذه  Boot Block وسبب ظھور ھذه الرسالة أن الـ .Intel 28F001 من نوع Flash ROM برمجة شریحةتظھر ھذه الرسالة عادة أثناء

.عن الفولت المستخدم لبرمجة باقي الشریحةھ إال باستخدام فولت مختلفالشریحة علیھ نوع من الحمایة یمنع برمجت

الجزء الخامس

عالجھوكیفیة BIOS عدم اكتمال برمجة شریحة الـ

تم مسحھ كلیا داألصلي الموجود على الشریحة یكون ق BIOS أثناء برمجة الشریحة، وینتج عن ذلك أن الـینشأ ھذا العیب نتیجة النقطاع لحظي للتیار الكھربي
.الجدید لم یتم كتابتھ على الشریحة بالكامل BIOS بینما الـ) لم تتم إعادة برمجتھ Boot Block إذا كان الـ(أو جزئیا 

ث سیسمح الـلم تتم برمجتھا بالكامل، حیالتي BIOS األصلي لم تتم إعادة برمجتھ، فإنھ یمكن تشغیل الجھاز باستخدام شریحة الـ Boot Block إذا كان الـ
Boot Block طور محدود للغایة ولكنھ كاف إلعادة برمجة الشریحةالموجود علیھا بتشغیل الجھاز في.

 Boot Block فإذا كان الـ .ومالحظة ما یظھر على الشاشة Reset سلیما أو ال بإعادة تشغیل الجھاز Boot Block الـیمكن االستدالل عما إذا كان
:التالیةسلیما، ستظھر الرسالة 

Award BootBlock BIOS v1.0 Copyright © 1998, Award Software, Inc. BIOS ROM checksum error Detecting 
floppy drive A media… 

أو PCI وذلك الستحالة تشغیل بطاقات عرض من نوع ISA من نوع Display Card ویشترط لظھور ھذه الرسالة على الشاشة استخدام بطاقة عرض
AGP تشغیل الـبدون Chipset بصورة تامة وھو ما ال یمكن حدوثھ مالم تكن شریحة الـ BIOS بصورة سلیمةمبرمجة.

لذلك فللحصول على. سلیما Boot Block الرسالة السابقة على الشاشة حتى إذا كان الـال تقوم بعرض ISA لوحظ أن الكثیر من بطاقات العرض من نوع



.Cirrus Logic CL-GD5422 من نوع ISA ستخدام بطاقة عرضأفضل النتائج، ینصح با

سبق ، وللتغلب على ھذه المشكلة یمكن اإلستعانة بالطریقة األوتوماتیكیة التيISA من نوعال تدعم بطاقات العرض (وبالذات الحدیثة منھا(بعض اللوحات األم 
.Display System م العرضبدون الحاجة إلى تشغیل نظا BIOS شرحھا إلعادة برمجة شریحة الـ

في ھذه  .Floppy Drive على الشاشة، ومع ذلك ال یسمح لك باستخدام الـسلیما وتعرض الرسالة السابقة Boot Block في بعض الحاالت یكون الـ
.استخدامھبھا حتى نتمكن من Floppy Drive وتوصیل الـ ISA من نوع IDE استخدام بطاقةالحالة یلزم

على وضع Jumper ضبط ھذا الـ .Flash Recovery یسمى Jumper تكون مزودة بـ Intel ت األم المصنعة من قبل شركةبعض اللوحا
Recovery سیسمح لك باستخدام الـ Boot Block لتشغیل الجھاز في حالة فشل برمجة شریحة الـ BIOS.

فإذا حدثت مشكلة إلحداھا أمكن  .BIOS بشریحتي، حیث تزود اللوحة األمDual BIOS تقنیة Gigabyte مودیالت اللوحات األم من نوعتستخدم بعض
.األخرى، كما یمكن استخدام الشریحة السلیمة لبرمجة الشریحة األخرىتشغیل اللوحة األم بواسطة الشریحة

.TwinBIOS تسمى Dual BIOS تقنیة شبیھة بتقنیة Chaintec بعض مودیالت اللوحات األم من نوعتستخدم

وفي ھذه الحالة سنلجأ. برمجتھا سلیما، فلن یمكنك تشغیل الجھاز باستخدام ھذه الشریحةالتي لم تكتمل BIOS في شریحة الـ Boot Block إذا لم یكن الـ
.إلعادة برمجة الشریحة IC-Flasher إلى استعمال دائرة الـ

:سنحتاج إلى المكونات التالیة IC-Flasher لبناء دائرة الـ
. مطبوعة صغیرةلوحة

.، على أن یكونا من نفس النوع(PLCC أو DIP) BIOS لشریحة الـ سوكیت2عدد 
.10K مقاومة2عدد 

.Position Switch-2مفتاح 

:إلى ما یليسنحتاج IC-Flasher عند استخدام دائرة الـ
.سلیمة ومبرمجة من أي لوحة أم BIOS شریحة

.الذي ذكرناه سابقا Autoexec.bat  ولكن بدون ملفبإعداده سابقاقرص اإلقالع الذي قمنا
.(Atmel 29C020 DIP 32 مثل) Flash ROM من نوعإضافیة BIOS شریحة

:IC-Flasher طریقة بناء دائرة الـتبین شریحة العرض التالیة

أن تكون السعة التخزینیة لھذه الشریحة اإلضافیة مطابقة للسعة التخزینیة للشریحة، ویجبU2 اإلضافیة في سوكیت Flash ROM یتم تركیب شریحة الـ
.المراد برمجتھا



الـ، ینبغي أن تكون السعة التخزینیة لشریحةIC-Flasher  الـبلوحة أم أخرى بواسطة طریقةخاصة BIOS عند اختیار لوحة أم الستخدامھا لبرمجة شریحة
BIOS برمجتھاالخاصة باللوحة األم المستخدمة مطابقة للسعة التخزینیة للشریحة المراد.

 U3  بتوصیل السوكیت، ثم نقومU1 في السوكیت IC-Flasher ونركبھا في دائرة الـمن اللوحة األم التي سنقوم باستخدامھا، BIOS نقوم بفك شریحة الـ
.على اللوحة األممكانھا

.نشغل الجھازھي الفعالة، ثم U1 بحیث تكون SW1 نقوم بضبط مفتاح االختیار

.DOS لتحمیل نظام التشغیل Autoexec.bat نستخدم قرص اإلقالع الذي قمنا بإعداده دون ملف

.ى القرصفي ملف علالحالي BIOS لحفظ نسخة من الـ Award Flash نستخدم

التي قمنا بإعدادھا في الخطوة السابقة  BIOS ونسخة الـ Award Flash ثم نستخدمھي الفعالة، U2 بحیث تصبح SW1 نقوم بضبط مفتاح االختیار
.U2 اإلضافیة الموجودة في سوكیت BIOS شریحة الـلبرمجة

.المراد برمجتھا BIOS شریحة الـ U1 ، ونركب فيIC-Flasher ـفي دائرة ال U1 من السوكیت BIOS شریحة الـنطفئ الجھاز ثم نقوم بفك

.ھي الفعالة U1 مرة أخرى بحیث تصبح SW1 بتغییر مفتاح االختیار، نقومDOS بعد تحمیل نظام التشغیل. نعید تشغیل الجھاز

.U1 الموجودة في سوكیت BIOS المناسب لبرمجة شریحة الـ BIOS وملف الـ Award Flash نستخدم

.الخاصة بھذه اللوحة األم في مكانھا BIOS األم، ثم نعید تركیب شریحة الـمن اللوحة IC-Flasher الخاص بدائرة U3 نطفئ الجھاز ونقوم بفك سوكیت

.ھینا من إصالح العطلوھكذا نكون قد انت. األم الخاصة بھاوالتي تم برمجتھا، ثم نقوم بتركیبھا في اللوحة U1 الموجودة في سوكیت BIOS شریحة الـنفك

Voltage Regulators األعطال المرتبطة بمنظمات الجھد

الموجود على اللوحة Power Circuit Section الھامة في دوائر قسم التغذیة بالقدرةمن العناصر Voltage Regulators تعتبر منظمات الجھد
.األم

 Processor منتظم لتشغیل العناصر األساسیة على اللوحة األم مثل المعالجول على جھد تغذیةالھدف من وجود منظمات للجھد على اللوحة األم ھو الحص
.األم، باإلضافة إلى الدوائر المتكاملة األخرى التي تؤدي الوظائف المختلفة للوحةChipset والـ

.Display Card اصة ببطاقة العرضالخ AGP نوعمن Expansion Slot تستخدم كذلك دوائر تنظیم للجھد لتغذیة فتحة التوسعة

بتنعیم الجھد الداخل من وحدة ارتباطا وثیقا بأعطال الملفات والمكثفات، وخاصة تلك التي تقوم Voltage Regulators ترتبط األعطال في منظمات الجھد
.األمإلى اللوحة Power Supply التغذیة بالقدرة

.Schottky Diodes من نوع Diodes أو ثنائیات MOSFET  ترانزستورات من نوعتستخدم كمنظمات للجھد على اللوحة األم إما

المقصودة أیا منھما باإلستعانة في الشكل الخارجي كثیرا، ولكن یمكن تحدید ما إذا كانت القطعة Schottky وثنائیات MOSFET تتشابھ ترانزستورات
.عةالقطلھذه Datasheet بالرموز المكتوبة علیھا للحصول على

.لبناء دوائر تنظیم الجھدمعا Schottky وثنائیات MOSFET بعض اللوحات األم تستخدم ترانزستورات

اللوحة  ترانزستورات حسب تصمیم3 أو 2تنظیم الجھد في صورة مجموعات، تتكون كل منھا من المسئولة عن MOSFET عادة ما تتواجد ترانزستورات
.األم

ویكون الطرف األوسط للترانزستورات في مجموعة . المسئولة عن تنظیم الجھد MOSFET  األم مجموعتین من ترانزستوراتعادة ما تتواجد على اللوحة
ویمكن التأكد من ذلك بتشغیل اللوحة األم وقیاس  .Power Supply القادم من وحدة التغذیة بالقدرة 5V+فقط منھا متصال مباشرة بمصدر التغذیة واحدة

.منھا باستخدام جھاز الملتیمیتر MOSFET  األوسط لكلالجھد على الطرف

.على اللوحة األم MOSFET یكون متصال كھربیا بموضع لحام الـ MOSFET یالحظ أن الطرف األوسط لترانزستور

:الصورة التالیة مجموعة من المكثفات ومنظمات الجھد التالفةتبین



، وإنما یكفي أن%100من الضروري أن یكون الترانزستور السلیم مطابق للتالف بنسبة تالف بآخر سلیم، لیس MOSFET عند تغییر ترانزستور من نوع
:یشترك معھ في بعض الخصائص األساسیة، وھي

.P-channel أو N-channel :النوع
.Regular Level Gate Voltage أو Gate Voltage: Logic Level Gate Voltage البوابةجھد

Power, Voltage, & Current Ratings.
.On-Resistance مقاومة التوصیل

، وإنما یكفي أن یشترك معھ%100 للتالف بنسبة الضروري أن یكون الثنائي السلیم مطابقتالف بآخر سلیم، لیس من Schottky عند تغییر ثنائي من نوع
:في بعض الخصائص األساسیة، وھي

Power, Voltage, & Current Ratings.
.Forward Voltage االنحیاز األماميجھد

ستور أو الثنائي الترانزأعلى من Power, Voltage, & Current Ratings البدیل أن یكون لھ Schottky أو ثنائي MOSFET یسمح لترانزستور
.التالف، وال یسمح بالعكس

الترانزستور التالف، وال یسمح لھا بأن تأخذ البدیل أن تكون مساویة أو أقل قلیال من MOSFET لترانزستور On-Resistance یسمح لمقاومة التوصیل
.قیمة أعلى

من الثنائي التالف، وال یسمح لھ بأن البدیل أن یكون مساویا أو أقل قلیال Schottky لثنائي Forward Bias Voltage األماميیسمح لجھد االنحیاز
.یأخذ قیما أعلى

.األصلیةلوجود اختالفات جذریة في خصائصھا عن القطع NTE بدیلة مكافئة من نوعال ینصح باستعمال قطع

على أال تقل (بدیل السلیم مكانھ إما باستخدام كاویة اللحام العادیة ولحام الالتالف من اللوحة األم Schottky أو ثنائي MOSFET یمكن فك ترانزستور
.(تلفیات باللوحة األموھو ما أنصح بھ شخصیا لتجنب إلحاق) Hot Air Jet أو باستخدام جھاز الـ (50Wعن قدرتھا

مكثفات مستخدمة لمدة طویلة، فإنھ ینصح كذلك بتغییرلھا  Schottky أو ثنائي MOSFET ترانزستورفي حالة ما إذا كانت اللوحة األم التي یتم تغییر
.القریبة Smoothing Capacitors التنعیم

وكذلك تلك التي لم یتم تغییرھا للوحة األم، ینصح باختبار درجة حرارة القطع التي تم تغییرھا Schottky أو ثنائیات MOSFET بعد تغییر ترانزستورات
قد یعني ضرورة أما إذا وجد أن درجة حرارة القطع التي تم تغییرھا أعلى من الطبیعي فإن ھذا). الغرفةوھي درجة حرارة(عیة والتأكد من أنھا في الحدود الطبی

.ھذه، والتي تقوم بتشغیل منظمات الجھدVRM (Voltage Regulator & Monitor) تغییر الدائرة المتكاملة المسئولة عن تنظیم ومراقبة الجھد

.األمإن كان تالفا أم ال، ینبغي فكھ أوال من اللوحة MOSFET ـقبل اختبار ال

الجزء السادس

Battery األعطال المرتبطة بالبطاریة

 بالبیانات المسجلة بھاالموجودة على اللوحة األم بتیار صغیر جدا یمكنھا من االحتفاظ CMOS لتغذیة ذاكرةتستخدم البطاریة الموجودة على اللوحة األم أساسا
.أثناء عدم تشغیل الجھاز



.إلى تغییرھاالبطاریة في العمل بصورة طبیعیة لمدة قد تصل إلى أربعة أو خمسة سنوات دون الحاجةفي الظروف العادیة، تستمر

.نتیجة الستنزاف الشحنة المختزنة بھاترك الجھاز بدون تشغیل لفترة طویلة قد یؤثر على كفاءة البطاریة

في كل  “CMOS Battery Low” مقرونة برسالة “CMOS Checksum Error” للتغییر ھو تكرار ظھور رسالةلبطاریة وحاجتھاأھم مؤشر لتلف ا
.مرة یتم فیھا تشغیل الجھاز

یكون  CR2032  ھورقم كوديولھا 3Vومعظم البطاریات المستخدمة حالیا بطاریات . البطاریة البدیلة من نفس النوععند تغییر البطاریة یجب التأكد من أن
.مكتوبا على السطح العلوي لھا

:تكون من أحد نوعینالبطاریات المستخدمة
.Non-Rechargeable Lithium بطاریات لیثیوم ال یمكن إعادة شحنھا

.Rechargeable NiCad یمكن إعادة شحنھا NiCad بطاریات

بأخرى من  Lithium وعموما فإن استبدال بطاریة من نوع . بأخرى من النوع الثاني أو العكسالبطاریة، ال یسمح باستبدال بطاریة من النوع األولعند تغییر
.لالنفجار عند تشغیل الجھازیعرض البطاریة NiCad نوع

صیلھا بوحدة التغذیة توفإن ھذا قد یسبب مشكلة جدیدة تظھر في صورة رفض اللوحة األم أن تعمل بالرغم منفي حالة ترك البطاریة حتى تنفذ شحنتھا تماما،
.(Power الحالة قاطعةبمعنى آخر أن اللوحة األم تكون في ھذه) Power Supply بالقدرة

فإن . البطاریةمما إذا كانت البطاریة ھي سبب المشكلة أم ال عن طریق قیاس فرق الجھد على طرفي، فإنھ یمكن التأكدPower عندما تكون اللوحة األم قاطعة
دلیل أكید على تلف البطاریة وأنھا السبب في المشكلةأو قیمة قریبا جدا من ذلك، فھذا 0Vجھد على طرفیھا ھو وجد أن فرق ال

مجموعة من األعطال المتـنوعة

.عند تشغیلھا Beep والتأكد من سالمتھما وجد أن اللوحة األم ال تصدر صفارة BIOS والـ Processor بعد فحص المعالج
المتكاملة أو الكھربیة المطبوعة على اللوحة األم أو بسبب اتصال سیئ عند أطراف أحد الدوائر العطل قد یكون بسبب قطع في أحد المساراتفي ھذه الحالة فإن

.BIOS والـ Processor مما یمنع أو یعیق االتصال بین المعالج،Surface Mounting القطع االلكترونیة المثبتة بطریقة التثبیت السطحي

.صورة على الشاشةثم یالحظ تحمیل النظام بصورة طبیعیة كل ذلك دون ظھور Beep الجھاز یسمع صوت الصفارةبدء تشغیلعند 
أو من النوع الخارجي Built-in سواء كانت من النوع المدمج في اللوحة األم Display Card في ھذه الحالة یكون العطل على األرجح في بطاقة العرض

External.
:أحدھما أو كالھما في مثل ھذه األعطال، وھمامن مكونین أساسیین غالبا ما یتسبب Display Card ن بطاقة العرضوتتكو

.Controller الـ
.DAC تناظريمحول الرقمي إلى

ثم  Analog یغة تناظریةبتحویل الصیغة الرقمیة للصورة إلى ص DAC یقوم الـ، ثمDigital بتكوین الصورة في صیغة رقمیة Controller ویقوم الـ
.الشاشة لتقوم بعرضھایرسلھا إلى

الصغیر الموجود في الشاشة أو من الرسالة التي تظھر على LED وجودھا إما من الـویستدل على) Sync Signals وفي حالة وجود إشارات التزامن
ویمكن االستدالل على ) DAC یكون العطل غالبا في الـلشاشة،وعدم ظھور صورة على ا (Sync Signals الشاشة في حالة عدم وجود إشارات التزامن

.(درجة حرارتھاومالحظة DAC ذلك بلمس شریحة الـ

 .الخاص ببطاقة العرض Controller یكون نتیجة لتلف الـأما إذا كانت إشارات التزامن غیر موجودة فإن العطل غالبا
.في شریحة واحدة Controller والـ DAC عادة ما یدمج الـفي بطاقات العرض الحدیثة،

فیوز أو مقاومة فیوزیة في دائرة ، أو تلفSuper I/O عن العمل قد یكون بسبب تلف كلي أو جزئي في شریحة Parallel Port تعطل المنفذ المتوازي
.لحام سوكیت المنفذ الموازي على اللوحة األمالمنفذ المتوازي، أو بسبب الحاجة إلى مراجعة نقاط

المتكاملة المسئولة عن تشغیل ، أو تلف الدائرةSuper I/O عن العمل قد یكون بسبب تلف كلي أو جزئي في شریحة Serial Port تعطل المنفذ المتتالي
نقاط لحام راجعةتلف فیوز أو مقاومة فیوزیة في دائرة المنفذ المتوازي، أو بسبب الحاجة إلى م، أوRS-232 Driver المنفذ المتتالي والتي تعرف باسم

.سوكیت المنفذ الموازي على اللوحة األم

 Keyboard والـ Keyboard Socket اللوحات األم تلف الفیوز الموجود في الدائرة الواصلة بین وصلة لوحة المفاتیحمن المشكالت الشائعة في
Controller األموالذي یكون موجودا أیضا على اللوحة.

.الجھاز، كما قد تحدث بسبب توصیل لوحة مفاتیح تالفة بالجھازة تكرار فصل وتركیب لوحة المفاتیح أثناء عملوتحدث ھذه المشكلة نتیج
 Keyboard وصلة لوحة المفاتیح، ویكون موضعھ قریبا جدا منSurface Mounted الفیوز من النوع المثبت تثبیتا سطحیاوعادة ما یكون ھذا

Socket الموجودة على اللوحة األم.
یمكن القیام بھ عند ظھور ھذه المشكلة ھو تجربة وعموما فإن أفضل ما .Multimeter سالمة ھذا الفیوز من تلفھ بقیاسھ بجھاز الـملتیمیترویمكن التأكد من

.على سالمة الفیوزلوحة مفاتیح سلیمة أوال قبل الحكم

في تھنیج  Surface Mounted  الموجودة على اللوحة األم والمثبتة بطریقة التثبیت السطحيالمتكاملةأحیانا ما یتسبب التلف الكلي أو الجزئي ألحد الدوائر
فترة التشغیل تؤثر على الخصائص الكھربیة لھذه الدوائر المتكاملة فتجعلھا تتوقف عنویحدث ذلك ألن الحرارة المتولدة خالل. الجھاز بعد فترة من تشغیلھ

.العمل أو تعمل بصورة غیر صحیحة



ألن مادة اللحام ویحدث. أیضا نتیجة لسوء التوصیل بین أطراف ھذه الدوائر المتكاملة وبین نقاط التوصیلما قد یحدث تھنیج للجھاز بعد فترة من تشغیلھك
صیل بین األطراف ونقاطأخرى بعد غلق الجھاز، وتكرار ھذا األمر یتسبب في سوء التوتنصھر بسبب الحرارة المتولدة أثناء فترة التشغیل، ثم تتجمد مرة

.التوصیل على اللوحة األم

الذاكرة أو بسبب مشكلة في Cache Memory قد یكون بسبب مشكلة في الذاكرة كاش Booting-Up تھنیج الجھاز عند بدء تحمیل نظام التشغیل
ثم  Disabled على الوضع CMOS Setupفي الـ Level 2 Cache و Level 1 Cache ویمكن تحدید سبب المشكلة بدقة بضبط .RAM الرئیسیة

النظام وھذا أمر طبیعي نتیجة إلیقاف وجدیر بالذكر أن ھذه الخطوة تؤدي إلى بطء شدید في تحمیل. المشكلة اختفت أو الإعادة تشغیل الجھاز لنرى إن كانت
.عمل الذاكرة كاش

.Floppy Diskette ظام التشغیل من قرص مرنالذاكرة كاش غالبا ما تظھر بوضوح عند تحمیل نوبصفة عامة فإن مشاكل

تفتحكیفیة تحدید العطل في لوحة أم ال

.سلیمة Power Supply محاولة تشغیل اللوحة األم باستخدام وحدة إمداد بالطاقة

.Case لـجزء من الجانب السفلي للوحة األم مع الجسم المعدني لنتیجة مالمسة أي Short circuit التأكد من عدم وجود قصر

.Jumpers الـمراجعة جمیع

، أوCase بین اللوحة األم والجسم المعدني للـ Short circuit أن تؤدي إلى حدوث قصریمكن Case التأكد من عدم وجود أي مسامیر مفكوكة داخل الـ
.Expansion board slots بین أطراف فتحات بطاقات التوسعة

.بھا shorted out أو مقصورة bent والتأكد من عدم وجود أي أطراف مثنیة Expansion board slots التوسعةفحص فتحات بطاقات

.محروقةفحص اللوحة األم بحثا عن أي مكونات الكترونیة مكسورة أو

، والتأكد CD-ROM ومشغل اسطوانات اللیزر Floppy Disk Drive ومشغل االسطوانات المرنة Hard Disk فحص مواضع توصیل القرص الصلب
.لیست مثنیة أو مقصورة pins من أن أطراف التوصیل

.IC Sockets تستخدم قواعد تثبیتالتي ICs مراجعة وإعادة تثبیت جمیع الدوائر المتكاملة

.عند تشغیل اللوحة األم Clear ولیس في وضع Normal مثبت في الوضع الصحیح CMOS الخاص ببطاریة الـ Jumper التأكد من أن الـ
.للوحة األم ومالحظة أثر ذلك على العطل Clear CMOS عمل

ولكن بمجرد فكھا  Case داخل الـ، حیث أنھ كثیرا ما ترفض اللوحة األم العملCase ومحاولة تشغیلھا وھي خارج الـ Case فك اللوحة األم من الـ
فكھا من الـوفي بعض الحاالت ال تعمل اللوحة األم إال بعد .Case  في الـبعد تركیبھا مرة أخرىتعمل وتستمر في العمل حتى Case وتجربتھا خارج الـ

Case وتركھا خارجھا لمدة یوم أو یومین.

عند قیاس  3Vو  2.8Vقراءة ما بین وعموما فإن البطاریة السلیمة تعطي. والتأكد من صالحیتھا DMM جھاز الملتیمیتر الرقميفحص البطاریة بواسطة
.ین طرفیھاب DC فرق الجھد

جیدا، حیث كثیرا ما تتسبب  RAM Slots وفتحات الذاكرة Expansion Slots األم من األتربة والشوائب العالقة في فتحات التوسعةتنظیف اللوحة
للقیام بعملیة  Contact Cleaner ویمكن االستعانة بفرشاة صغیرة وسائل. التوصیل في ھذه الفتحاتاألتربة والشوائب في تكوین دائرة قصر بین أطراف

.التنظیف

.بعضھابین Short Circuit األم والتأكد من استمراریتھا وخلوھا من الحروق، وكذا من وجود قصرفحص مسارات الدوائر الكھربیة المطبوعة على اللوحة

عدة ثواني بحیث تتالمس نقاط اللحام على السطح السفليالسفلي لھا لجسم معدني مستو لتفریغ الشحنات الزائدة الموجودة على اللوحة األم بمالمسة السطح
.تشغیل اللوحة األم مرة أخرىللوحة األم مع ھذا الجسم المعدني تالمسا تاما، ثم إبعاد ھذا الجسم المعدني ومحاولة

الجزء السابع واألخیر

POST Card بطاقة تشخیص األعطال

أو بطاقة العرض RAM باللوحة األم أو الذاكرة الرئیسیةي تشخیص بعض األعطال سواء كانت مرتبطةكثیرا ف POST Card بطاقة تشخیص األعطالتفید
Display Card. عرض أي شيء على الشاشةھذه البطاقة ھي أنھا تسمح بتحدید العطل في الحاالت التي یعمل فیھا الجھاز ولكن دونوأعظم فوائد.

ھذا الكود عند بدء تشغیل الجھاز، ویعرف BIOS طریق عرض الكود الناتج عن كل اختبار یقوم بھ الـ سبب العطل عنتقوم ھذه البطاقة بأداء عملھا في تحدید
.POST Code باسم

.I/O Ports  من منافذ80بإرسال نتیجة ھذا االختبار في صورة كود إلى منفذ رقم  BIOS ، یقوم الـPOST بعد كل اختبار من اختبارات

 IBM  في أجھزة300، بینما یستخدم المنفذ رقم 84إلى المنفذ رقم  POST نتیجة اختبارات BIOS ، یرسل الـCompaq یوتر من نوعفي أجھزة الكمب



.الغرضلنفس

هثم تقوم بعرض ھذ POST المخصص لنتائج الـ I/O األكواد التي تظھر على منفذعلى اللوحة األم، تقرأ ھذه البطاقة POST Card عند تركیب بطاقة
.األكواد

تحدید سبب POST Card باالستعانة بھا وبالكود المعروض بواسطة بطاقة، ویمكنBIOS لكل نوع من أنواع الـ POST Error Codes تتوافر جداول
.العطل

یمكن POST Card بعض بطاقات .PCI أو ISA من نوع Expansion Slot على اللوحة األم في فتحة توسعة POST Card یتم تركیب بطاقة
أو من نوع ISA نوعفقط، وبعضھا یكون مجھزا بصورة تسمح بتركیبھ في فتحة توسعة من PCI فقط أو من نوع ISA تركیبھا في فتحة توسعة من نوع

PCI حسب المتوافر.

:PCI أو ISA النوع المجھز للتركیب في فتحة توسعة من نوعمن POST Card الصورة التالیة لبطاقة

 POST ففي حالة وجود عطل ما یتوقف عرض الـ. الواحد تلو اآلخر POST Codes في عرض الـ POST Card عند تشغیل اللوحة األم، تبدأ بطاقة
Codes خر اختبار من اختباراتكود معین، یكون ھو كود آعند POST جداولوبمراجعة. تم إجراؤه بنجاح POST Error Codes  نستطیع معرفة

سبب العطل إما في ، ونكون بذلك قد حصرنا)الذي لم یتم بنجاح) POST تحدید االختبار التالي من اختباراتومن ثم POST التسلسل الذي تتم بھ اختبارات
.التالي في االختبارعلیھ أو في المكون POST إجراءأمرا ب BIOS آخر مكون أصدر الـ

:الكتشاف العطل POST Card تبین الصورة التالیة طریقة استخدام بطاقة

. سلیمةاألساسیة التي تحتاجھا الدوائر االلكترونیة للوحة األم حتى یمكنھا العمل بصورةجھزة أیضا الختبار الفولتاتتكون م POST Card بعض بطاقات
.لبیان نتائج ھذه االختبارات LEDs بمجموعة من الثنائیات المضیئةوتقتصر مثل ھذه االختبارات على وجود أو عدم وجود الفولت المقصود، ویستعان

ھذه  .POST Error Codes بجداولباإلستعانة POST Codes تلغي الحاجة إلى ترجمة الـ (Axol من نوع(المتطورة  POST Card بعض بطاقات
وتزود . التي تصف ھذه األكواد Text Messages والرسائل النصیة POST Error Codes تختزن فیھا الـ EEPROM البطاقات تكون مزودة بذاكرة

، مما یوفر الوقت والجھد الالزم POST Error Codes ، تستخدمھا لعرض الرسائل النصیة عوضا عن الـLCD  عرض من نوعالبطاقات كذلك بشاشةھذه
.األعطالإلتمام عملیة تشخیص

:LCD من النوع المجھز بشاشة عرض POST Card تبین صورة التالیة بطاقة



:LCD المزودة بـ POST Card من المزایا الموجودة كذلك في بطاقة
.بدقةیعمل أو ال، وإنما تحدید قیمة التردد Clock Generator على تحدید ما إذا كان الـالقدرة لیس فقط

علیھا من مكونات ودوائر الكترونیةلالزمة لتشغیل اللوحة األم وماالقدرة على تحدید قیم الفولتات األساسیة ا

POST Card استخدام بطاقةكیفیة

.(PCI أو ISA) المناسبة Expansion Slot في فتحة التوسعة POST Card بطاقةقبل تشغیل اللوحة األم، قم بتركیب

ودوائر الـ Power Supply إذا كانت وحدة التغذیة بالقدرة .POST Card ودة على بطاقةالموج LEDs بتشغیل اللوحة األم، والحظ الثنائیات المضیئةقم
Power Section األم تعمل بصورة سلیمة، فستالحظ أن جمیع الثنائیات المضیئةعلى اللوحة LEDs االستثناء الوحید في . ستضيءالخاصة بالفولتات

.سیكون مطفأ 5V+الخاص ب  LED ھو أن الـ PCI عفي فتحة توسعة من نو POST Card حالة توصیل بطاقة

ھذا ھو  Clock Generator والـ. الموجود على اللوحة األم سلیم Clock Generator مولد إشارات التوقیتفمعنى ذلك أن CLK LED إذا أضاء الـ
.تعمل اللوحة األمعلى اللوحة األم، وبدونھ ال Buses المسئول عن تحدید سرعة النواقل

 POST ، وھنا علیك متابعة الـPOST بدأ في إجراء اختبارات BIOS فمعنى ذلك أن الـ (أو أضاء وأطفأ لعدة مرات متتالیة) BIOS LED ذا أضاء الـإ
Codes أما إذا لم یضيء الـ. التي ستبدأ في الظھور تباعا BIOS LED مشكلة في شریحة الـفھذا مؤشر لوجود Flash ROM و في أو في محتویاتھا أ

.POST Codes ، وفي ھذه الحالة لن تعرض الـProcessor االتصال بینھا وبین المعالج

.BIOS عند وجود مشكلة مرتبطة بالـ FF  أو00تعرض الكود  POST Card بعض بطاقات

على اللوحة  Processor المعالجلتشخیص العطل أن نقوم بعملیة التشخیص على مرتین، أحدھما بدون تركیب POST Card بطاقةیفضل عند استخدام
بینما المعالج ھو سبب المعالج تالفا، فإن نتائج التشخیص ستكون مضللة، فنظن أن المشكلة في اللوحة األموسبب ذلك أنھ إذا كان. األم، والثانیة بعد تركیبھ

.المشكلة

وبعض بطاقات. األمیث ال ینتج عن ذلك تلفیات في البطاقة أو في اللوحةالخاطىء على اللوحة األم، بحتكون مؤمنة ضد التركیب POST Card معظم بطاقات
POST Card تكون مؤمنة ضد التیار العالي Over-Current أن تسحبھ البطاقة من فتحة التوسعةالذي یمكن Expansion Slot  نتیجة لوجود

.األممشكلة ما في اللوحة

ویتم . وغیرھا NIC وبطاقة الشبكة Display Card الكمبیوتر مثل بطاقة العرضنات المختلفة لجھازالختبار المكو POST Card یمكن استخدام بطاقة
.POST Codes جمیع المكونات األخرى واختبار الجھاز بالمكون المراد اختباره فقط ومالحظة الـذلك بفصل

، والذي یتحدد POST مة، وال دخل لھذا الترتیب في تسلسل اختباراتأصغر قی، ترتب األكواد ترتیبا تصاعدیا بدءا منPOST Error Codes في جداول
.بمجموعة أخرى من الجداولباالستعانة

، وال تعرض جمیع األكوادPCI في فتحة توسعة من نوع POST Card عند تركیب بطاقة الـ POST Codes بعض اللوحات األم تعرض فقط بعض أكواد
.ISA في فتحة توسعة من نوعPOST Card إال إذا قمنا بتركیب الـ

.توسعة معینةفي فتحة POST Card إال عند تركیب بطاقة الـ POST Codes األم ال تعرض جمیع أكواد الـبعض اللوحات

.BIOS یختلف معنى الكود باختالف نوع الـ





Super I/O شریحة الـ

:الشریحةف الرئیسیة لھذهالوظائ
Floppy Disk Controller.
Real Time Clock (RTC).
UARTs for serial ports.

Parallel Port Functionality.
IDE Interface.

PS/2 Keyboard & Mouse Controller

:الوظائف اإلضافیة لھذه الشریحة
Game Port & MIDI Port.

Hardware Monitor Functions.
Fan Speed Controller.

Smart Card Reader Interface.

تعالىسوف اتحدث الیوم عن االعطال الشائعھ فى المازر بورد وكیفیھ عالجھا ان شاء اهللا
او اللوحھ االم تتكون من مجموعھ دوائر mother board اوال المازر بورد

الیوم عن الباورلبیانات الخ سوف نتحدثوھى دائره الباور ودائرة الحساب والمنطق ودائرة إخراج ا
. الخاص بتشغیل اللوحھ األم

على سبیل المثال ( power suplay)فولتات متعدده من الباور سبالىبعد خروج التیار المنخفض الى
وحھ االم حیث یمر خالل مكثفات تتراوح بین على الل فولت عند دخول كابل الباور سبالى الى كونیكتور المازر بورد یتم توزیعھ6فولت و 2.4  و12فولت و 5

خروجھ من المكثفات یمر  درجھ كھربیھ وعند90لعمل زرایة الوجھ الكاملھ بین الجھد او الضغط والتیار مقدارھا  میكرو فاراد1000 فولت على 6.3
ى األجزاءالبروسیسور لكى یعمل ثم باقبترانسیستورات الباور وتوجد فى بدایھ البرده ثم دخول فولتات

من االلف للیاءھذا تعریف بسط للبرده واألن نبدا الصیانھ
 4n30f فى ھذه الحالھ یتم النظر اوال الى ترانسیستورات دخول التیار وتكون ارقامھا مثالال تعمل power البرده ال تعطى باور تماما وعند الطغط على مفتاح

ه تقریباوتكون كبیرة الحجم وھى اكبر ترنسیسورات فى البرد
الترانسیستورات ثم اختبارھا باألفومیتر جیداعن طریق الھوت ایر الذى یقوم بإخراج الھواء السخن الذى من خاللھ یتم فك تلكیتم خلعھا برفق

 shrt تیست سریع على المكثفات الكبیره ذات القیم اعالیھ ممكن ان تكون بھا شورت داخلىفإن لم یكون بھم العطل یجب عمل
الترانسیسورات صغیرة الحجم ال تعمل بشكل جید یتم إختبارھا ایضا خارج حتمال األخر ان یكون بجانب اللیدات الخاصھ بامفاتیح التشغیل والریستارت بعضاإل



ھذه الحالھ یتوجب علینا استبدالھسلوتات الرامات یكون تالف فى او بجانب bios الخاص بالباور ویكون دائما مثبت بجانب ic امكن األحتمال األخیر انالدائره ان

األمایضا وھم ان الجھاز یعطى صفاره او صوت عدم وجود الرامھ مع انھا مثبتھ على اللوحھلقد صادفنى عطل
ھ على اللوحھ اما لو دائما یكون بجانبھ كریستالھ صغیره مثبت ic الرامھ ولو كانالخاص بخروج ic فى ھذه الحالھ یتوجب علینا الظر فورا الى ترنسیسورات او

الترانسیسورات ال تعمل او بھا قصر داخلى فیتوجب علینا استبدالھا فوراكانت
القاده سوف ارفق فى كالمى صور لتوضیح ما اقولفى المره

ان شاء اهللا
المنتدى كلھ احمد احمد نجممن المخلص إلداره

الإلھ إال انت سبحانك انى كنت من الظالمین
. إعاده شحنھ مره اخرىنظام اإلدخال واإلخراج األساسى ووظیفتھ وكیفیة (bios) لیوم عن البایوسسوف اتحدث ا

مجموعھ من ثنائیات الموصالت وشیت صغیره جدایتكون من ic البایوس ھو عباره عن شریحھ إلكترونیھ او
بالجھاز استكشاف وجود جزء جدید متصلمن خاللھ یتم) إیبروم(برنامج او فالشھ ببساطھ شدیده شریحھ ذكیھ مثبت علیھا

 (الھارد دیسك( عندما یتصل القرص الصلب باللوحھ والبایوس ھو المسئول عن ادخال واخراج البیانات فى اللوحھ األم فمثال
. و مساحتھ وسرعتھیقوم البایوس بالتعرف على نوعھ
شحنھ على ان البرنامج المثبت على الشریحھ الذكیھ قد فقد وفى ھذه الحالھ یستوجب إعادهیدل ذلك ( bios chek sum erorr) عندما یظھر على الشاشھ عباره

مره اخرى
. شحن البایوس

بالكمبیوتر مع مراعاه وجود البرنامج األصلى او الفالشھ مثل التى كانت علیھإستخدام كامھ او جھاز الشحن المتصل- 1
ثم ) اللوحھ األم( بھ اللوحھ ثم الدخول على اإلنترنت الى موقع البرده بھ للتالف او الذى فقد البرنامج یمكن ان نقومفى بعض االحیان اذا توفر بایوس اخر مشا-2

. لألخر التالف update البایوس السلیم ثم تركیب المراد شحنھ وعملبرفق خلع
تكون اللوحھ او االجھاز متصل باإلنترنت لعمل التحدیث اذن  یصلح خلعھ عندماالبایوس من النوع الدیجیتال الذى یكون صغیر الحجم ومربع الشكل الاما ذاا كان

.الجھاز عن طریق جھاز الشحنالبد من خلعھ وشحنھ خارج
كان البایوس علیھ غیر صالح لإلستخدام بایظ یعنى ممكن فى ھذه الحالھ لقد تحدثت سابقا عن اعطال اللوحھ األم اذا-:ملحوظھ
.بورد او اللوحھ األمھذا ایضا عطل اخر من اعطال المازر data مل لكن ال یوجد بیانات على الشاشھاللوحھ تعنجد ان

األعطال التى تحدث لھاوكیفیھ التعامل مع) المازر بورد(سوف نستكمل الیوم باقى كالمنا على اللوحھ االم 
مشاكل فى یح ال تعمل مع ان نظام التشغیل المثبت على الجھاز كامال ولیس بھ اىلوحھ المفاتیظھر فى بعض األحیان ان الماوس او PS2 عند وجود عطل فى

ھذه الحالھ
الذى یوجد فى بدایھ اللوحھ األم (ps2) نرجع الى كونیكتور

(مقاومھ النیتورك(جانب وتسمىنجد بعد منھ مجموعھ من المقاوامات السوداء التى تحتوى على اربع اطراف من كل
(net work rsret) المقاومھ فتعمل على تصیل الدائره كما كانتفى ھذه الحالھ یتم تغیر ھذه .

وفى ھذه الحالھ تعمل وال یوجد اى مشاكل
ذكرت اخي العزیز ھذا الكالم حرفیا: السؤال ھو

على سبیل المثال ( power suplay)فولتات متعدده من الباور سبالىبعد خروج التیار المنخفض الى
على اللوحھ االم حیث یمر خالل مكثفات تتراوح بین  فولت عند دخول كابل الباور سبالى الى كونیكتور المازر بورد یتم توزیعھ6فولت و 2.4  و12فولت و 5

فات یمر خروجھ من المكث درجھ كھربیھ وعند90لعمل زرایة الوجھ الكاملھ بین الجھد او الضغط والتیار مقدارھا  میكرو فاراد1000 فولت على 6.3
البروسیسور لكى یعمل ثم باقى األجزاءبترانسیستورات الباور وتوجد فى بدایھ البرده ثم دخول فولتات

من االلف للیاءھذا تعریف بسط للبرده واألن نبدا الصیانھ
 4n30f سیستورات دخول التیار وتكون ارقامھا مثالفى ھذه الحالھ یتم النظر اوال الى ترانال تعمل power البرده ال تعطى باور تماما وعند الطغط على مفتاح

وتكون كبیرة الحجم وھى اكبر ترنسیسورات فى البرده تقریبا
. الترانسیستورات ثم اختبارھا باألفومیتر جیداعن طریق الھوت ایر الذى یقوم بإخراج الھواء السخن الذى من خاللھ یتم فك تلكیتم خلعھا برفق

 "  درجھ كھربیھ90زرایة الوجھ الكاملھ بین الجھد او الضغط والتیار مقدارھا " نىفارجو منك توضیح ما مع
الكبیر عن طریق االفومیترایضاح كیف یتم اختبار جمیع الترانزیستورات التي علي البوردة سواء الصغیر منھا اوثم

علیھا مظاھر التلفوكیف اتاكد من سالمتھا من تلفھا عندما ال یكون ظاھر
اكمل الیوم كالمى لكم عن صیانة اللوحات االمسوف 

كھربیھ ھو تقریبا مكنش فاھم المعلومھ دى درجھ90سألنى عن كیف یقوم المكثف بعمل زاویھ الوجھ بین الجھد والتیار مقدارھا لكن قبل ان اتكلم احد األعضاء
 90زاویھ وجھ بین الضغط والتیار مقدارھا ا ان ھذا المكثف یستخدم لتحسین معامل القدره وعملالتیار یعنى االمبیر فلو اننا قلناقولھ دلوقتى الجھد یعنى الفولت اما

درجھ كھربیھ ودى من خصائص 90الفولت المار فى الدائره او الموصالت بینھ وبین األمبیر اى شده التیار المار درجھ كھربیھ اى ان زاویھ الوجھ كھربیا بین
عامل القدره ھىالمكثفات اما عملیھ تحسین م

مستمر بال شك% 10التیار المار فى الدوائر بمعنى توحیده تحسین سیر
األمسوف اذكر لكم االن العطل الذى یمكن ان یمر بھ اى شخص یعمل فى مجال إصالح اللوحات

%100البرده ال تعطى اى خرج او داتا على الشاشھ رغم ان جمیع المكونات سلیمھ
سبالىكارتھ الفیجا او كارتة الشاشھ ووحده الطاقھ الباورالمعالج والرامات و

processor&ram&viga card&power supplay
دون الدخول الى النوافذ ( الكمبیوتر(نعلم ان ھذه األجزاء فقط ھى األساسیھ التى تحتاجھا لكى یعمل الجھاز طبعا نحن جمیعا

یاناتالمھم اللوحھ األم لو فى ھذه الحالھ لم تخرج اى ب
بتفریغھا بعد خلع البطاریھ طبعا من البردهتلقائیا ننتقل اوال الى جمیع المكثفات المثبتھ فى دائرة الباور ثم نقوم

العملیھ على جمیع المكثفات الى او غلق بین طرفیھا الموجب والسالب بمفك معدنى وتتم ھذه ( short) برفق ثم عملتفریغ المكثفات عن طریق خلع اللوحھ
 میكروفاراد1200فولت على 16 میكروفاراد او 100 فولت على 6.4تتراوح قدرتھ بین 

بإذن اهللابعد ذلك نقوم بإعاده مكونات اللوحھ سوف تعمل مره اخرى
تاب ھقول على الحل التانى لو مكنتش المكثفات ھى الى مشحونھ

إلھ إال انت سبحانك انى كنت من الظالمینال



توصیل مفتاح الباور او الریستارت فیھا مكان اللیدات الى یتمطبعا كلنا عارفین
مثالالترانسیستورات الصغیره جدا السوداء ممكن یكون احدھم ال یعمل بصوره صحیحھ او بایظامام ھذه اللیدات مباشرة مجموعھ من

العادىكل المطلوب خلع واحد واحد برفق ثم اختبارھم بجھاز األفومیتر الرقمى او
طبعا القاعھ األساسیھ واحد على مستوى العالمو

یتكون الترانسیستور من
الباعث-1
القاعده-2
المشـــع-3

npn pnp 
وجد ان العیب من احدھم یتم تغیره على الفوروكل منھم لھ نوع لو

ویمكن العطل یكون من المقاومات الشبكة لتبادل  3.3vالج وھي المعبالنسبة لعطل الرامات ما ممكن یكون الترانسستور عاطل ألنو تغذیة الرامات من تغذیة
المعالج المساعدالمعلومات مع

نفسھ یمكن یكون عاطل ps2 حمایة على التغذیة و الجاكمو بس المقاومات الي بتعطل دائما إلنو في ملفات ps2أما لل
منھمایوجد ترانزیستور ومنظم جھد خاص للرامات وممكن یعطل اي  P4 البوردة

 فولت1.7یتغذى على جھد  P3 بخصوص تغذیة المعالج فللعلم اخي العزیز المعالجاما
 فولت وذلك لتقلیل درجة الحرار1.3فیتغذى على جھد  P4 المعالجاما

 ..........اوال
الجھاز ال یعمل إطالقا اى ال یصلھ بور

. واحیاناماتكون سلیمھما الحظتھ قم بقیاسس ترانزیستورات البوروھذا  p4 واحیانا p3 فى البورد القدیمھذا العطل غالبا یكون
البروسیسور وسوف یعمل ان شاء اهللا بكفائھقم بتغییر المكثفات اللتى بجانب سكوكیت البور سبالى قبل

والرخیص بیستخدم رخیص بس كدهكثفات نظیفھوبتتلف بسرعة حسب نوع البورد الن البوردات العالیھ فى السوق بتستخدم مالن تلك المكثفات لھا عمر افتراضى
..... ثانیا

قم بتنظیف الرام او قم ....ریستارت او یفصل والجھاز بیقوم عادى جدا وبعد دقیقھ او اقل او اول مایدخل على الویندوز الجھاز یعملكل حاجھ تمام فى الجھاز
ان الرامھ شغالھ كویسبعمل تسیت للجھاز برامھ تانیة حتى تتأكد

إذا لم یعمل إذا
. البروسیسور تكون بھا عطل قم بتغیرھاالمكثفات قبل............. العطل

بتعمل صفارهالبورد ال تقوم ابدا او.... ثالثا 
الن اء اهللا بما اعرفھوسوف اكمل ان ش... بقیاسھ النھ لو بایظ البورده مش ھاتقوم خالص تأكد ان ترانزیستور الذى بجانب الرامھ لیس بھ عطل او محروق قم

.. الوقت متأخر
طریقة العمل ام من خالل الرسومات التوضیحیة في الدوائر االلكمترونیةاخى الكریم السائل عن الترنزستورات ومثبتات الجھد ھل ترید ان تعرف الفرق من حیث

التیار ینخفض الجھد والعكس عند تكبیریعمل على تكبیر التیار او الجھد احدھما على حساب االخر فمن المعروفالترنزستور
معظم االخھزة الى زیادة في الجھد مھما زاد الجھد علي الدخل واشھرھا مثبتات الخمسة فولت وتوجد فيالمثبتات تعمل على تثبیت الجھد عند حد معین وال تسمح

الرقمیة بل یمكن القول بھا كلھا مثل
Ic78012- Ic7805

قیاس لھا ثابتة اعلم ان ھذا شى معروف والكن بالنسبة الى المكثفات فان یعا ان ھناك مواصفات عالمیھ للمكثفات والمقاومات ووحداتارید ان اوضح لالوخوة جم
د یتقبل تغییر مكثف داخل المزربورد او مقاومة بعض المزربورالحرارة والرطوبة التى یتحملھا وكذلك المقاومات والخالصة حتى ال اطیل علیكم عندھناك درجة

% 10-+المقاومات حیث ان اللون الذھبى نسبة خطاء ناتجة عن التصنیع والبعض ال یتقبل ھذة النسبة والتى تكون واضحة لكثیر منكم فىنسبة اخطاءوالتى تطون
القیمة االصلیةمن% 20-+واللون الفضى نسبة خطاء 

ذلك الى مدى الحساسیة للبوردة والتصمیم الھندسى النھائى لھا لذلك بعض البورداتعلذلك یمكن ان تواجة عیوب غریبة رغم انك قمت باصالح العطل ویرج
تحتاج الى مكونات متوافقة من حیث نسبة الخطاء

سوف نتدث الیوم عن األعطال الشائعھ فى اللوحات األم ومن اھمھا اعطال
خروج الداتاعدم-1
التھنیج بصفھ مستمره-2

التأكد من كل المكونات فیما یلى بعداوال تتلخص اعطال الداتا
الفیجا او المعالج او الرامات

العطل فى جزء الخاص بالفیجا ویمكن ان نبدا باألتى من فیجا یرجى سماع الصفاره اوال قبل البدء فى العمل او خلع اى جزء من البرده لو كاناذا كان البرده علیھا
التى توجد بجانب او بجوار البطاریھ  chip اى من كونیكتور خروج البینات عن طریق كابل الداتا الى الشاشھ الى chip تصل الىخلف مكان خروج الداتا الى ان
الـــــــخ یتمثل العطل فى األتى...........األوامرالخاصھ باوقت والتاریخ وحفظ
pnp ن دائما من النوعاى ترانسیستور مثبت فى شاشھ او اى جھاز كھربى ویكوترانسیستور صغیر الحجم مثل

اصال ھى التى تسبب ھذا العطل chipالكونیكتور والـــیكون السبب فى عدم خروج اى بیانات او مقاومات النیتورك التى تربط بین اطرافممكن ان
(غیر البایوس(البینات واألوامر الخاص بدخول وخروج ic او

اربع جھات بكل جھھ مجموعھ كبیره من االطراف ولكن ان تتصورا الشكلعلى ویكون اكبر اى سى فى اللوحھ االم التذى یحتوى
كالمى بعید عن البایوسطبعا انا

(bios) وبرده البایوس
basic input output system

یعنى نظام األدخال واإلخراج األساسى
المھم دلوقتى انعلى العموم لینا بقیھ عنھ لكن

األشیاء الى ذكرتھا ال یخرج إال من األسباب اوالعطل الى بنتكلم علیھ ان شاء اهللا
AGB اسبھ بالتى توجد فى دائره الباور وتثبت بجانبوممكن السبب االخیر فیھ ان فیھ ترانسیستورات كبیره الحجم

م خلع الفیجا وتشغیل الجھاز او لو كانت غیر لو فیھ صفاره مثل عندما یتممكن دلوقتى نكمل كالمنا عن اعطال الداتا انا كل الى ذكرتھ اسباب عدم خروج الداتا
سلیمھ

 %100ان كال مكوناتھا سلیمھ النوع الثانى من العطل لو كانت اللوحھ ال تخرج بیانات اصال وال حتى تخرج اى صوت رغماما
اوال ممكن یكون العیب ده السبب فیھ



األمالمثبتھ فى الباور اى دائره الباور الخاصھ باللوحھ المكثفات-1
اصال غیر صالح او غیر سلیم (ic)ھو السبب فى العطل ده مش شرط انھ یحتاج شحن او فالشھ وخالفھ لكن الشریحھ اصالالبایوس ممكن یكون-2
ال تعمل بصوره جیده chip فى اللوحھ او اى لوحھ انالسبب األخیر وممكن انھ یكون السبب فى اى مشكلھ-3

لكم فى المره القادمھ اعطال التھنیج بصفھ مستمرهكملان شاء اهللا تعالى سوف است
وفى نفس الرامات بعض الترنمسیستورات فعندما تعطى اللوحھ اشاره او صفاره الى عدم وجود راماتویوجد بعد یلوتات Msi توضح ھذه الوصلھ لوحھ من نوع

قصر داخلى ویستوجب تغییرھا على الفور وبعض اللوحات یوجدھاالوقت تكون الرامھ مثبتھ جیدا فیعنى ذلك ان ھذه الترانسیستورات قد حدثب
: التي تحمل االرقام التالیة یحدث تلف ببعض المقاومات الشبكیة و2 و 3في بعض البورد مثل البنتیوم 

100-103-0
. 0 بمقاومة 100و یمكن استبدال المقاومة ذات القیمة ) الھواء الساخن  ) و من ثم نقوم بتغییرھا بالھوت

الرامات النھا أیضا مسئولة عن ھذا العطل في بعض االحوالیحدث نتیجة ففي ھذه الحالة نقوم بقیاس ترانزستورات التغذیة الموجودة بجوار بنكو إن لم
نھا عیر سمیك اما لو مكثفات عادى بیكون بالھوت ایر او بكاویھ سالحھا او سلو كانت المكثفات من النوع الكربونى اى الصغیر الحجم وتقریبا بیكون لونھا اصفر

عارفین اإلجابھ تتغیر بأى كاویھفكلنا
والیوم سوف اتحدث عن االعطال التى قمت بإصالحھا من قبل

انھا مثبتھ فى اللوحھ او البردهعطل عدم وجود الرامھ رغم
الرامھ لم تثبت بعدالجھاز طبعا بیدى صفاره طویلھ ومتقطعھ وكأن

الحل
صغیر الحجم وبیكون ذات اربع اطراف من كل جانب ic وجودلبرد بعد سوكتات الرامات المثبتھ نالحظفى معظم ا

وبعدین الرقم LM او LM 380 وبیكون نمرتھ تقریبا
كل شیىء بعد اذن كل المشرفین لو ینفع انى ارفع ملفات الفیدیوبعد كده ان شاء اهللا ھرفع كل الصور وملفات فیدیو فیھا

asuse p3 ت البردهتنعریفا
via s3 او s3 او via الشاشھیبقى كارت via دى حاجھ بسیطھ جدا اذا كانت البرده شبات

s3 prosavag ddr ھیكون التعریف كلتالى s3 وطبعا لو

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::
 intel ارت الشاشھیبقى التعریف لك chipste intel كانت البوردهواذا

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 sis یكون كارت الشاشھ على طول... ودى االكثر انتشارا فى مصر  chips SIS اذا كانت البورده

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

asuse p3 وغالبا بیكون كارت الصوت فى البوردهوبصفھ عامھ على الصوت دائما

سى مدیا ھتالقى فى البورده قریب من مخرج الصوت اى سى مكتوب علیھوعشان تتاكد انھ cmidia بیكون
c حرف السى


